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Tájékoztató 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások havi összegei  

2023. január 01. napjától az alábbiak szerint változtak: 

Ápolási díj: 

 Támogatás havi összege 

2022. év 2023.01.01. napjától 

Bruttó 

(Ft/hó) 

Nettó 

(Ft/hó) 

Bruttó 

(Ft/hó) 

Nettó 

(Ft/hó) 

alap összegű ápolási díj: 43.405,- 39.065,- 45.665,- 41.100,- 

emelt összegű ápolási díj: 65.110,- 58.599,- 68.500,- 61.650,- 

kiemelt ápolási díj: 78.130,- 70.317,- 82.200,- 73.980,- 

 

Első alkalommal a 2023. január hónapra járó ápolási díjat kell magasabb összegben folyósítani.  

 

Gyermekek otthongondozási díja: 

 

 Támogatás havi összege 

2022. év 2023.01.01. napjától 

Bruttó 

(Ft/hó) 

Nettó 

(Ft/hó) 

Bruttó 

(Ft/hó) 

Nettó 

(Ft/hó) 

gyermekek otthongondozási 

díja (1 önellátásra képtelen 

gyermek ápolása esetén): 

200.000,- 180.000,- 232.000,- 208.800,- 

gyermekek otthongondozási 

díja (2, vagy több önellátásra 

képtelen gyermek ápolása 

esetén): 

300.000,- 270.000 348.000,- 313.200,- 

 

Első alkalommal a 2023. január hónapra járó gyermekek otthongondozási díját kell magasabb 

összegben folyósítani. 

 

 

 



 

Időskorúak járadéka: 

 Támogatás havi összege 

2022. év 
(Ft/hó) 

2023.01.01. napjától 
(Ft/hó) 

A reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy 

esetében, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, 

élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 85%-át 

28.505,- 32.785,- 

Az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, 
de 75 évesnél fiatalabb személy esetében, akinek havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100%-át. 

33.525,- 38.555,- 

Az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében, 
akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át. 

42.255,- 52.045,- 

 

Első alkalommal a 2023. január hónapra járó időskorúak járadékát kell magasabb összegben 

folyósítani. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon ügyfelek esetében, akik 2022. évben a fent megjelölt támogatásokat 

havonta teljes összegben kapták, a támogatások összegének - a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően - mérlegelés nélkül a jogszabályban meghatározott mértékben történő emelésére 

hivatalból kerül sor, ezért részükre a jogosultságot megállapító járási hivatal külön értesítést nem fog 

küldeni.  

Azok ügyfelek esetében pedig, akik a fent megjelölt támogatásokat havonta nem teljes összegben 

kapják, a jogosultságot megállapító járási hivatal felülvizsgálati eljárás keretében állapítja meg a 2023. 

évre vonatkozó támogatás összegét, melyről külön döntésben kaptak, illetve kapnak majd értesítést 

az érintettek. 

A támogatásokkal kapcsolatosan a lakcím szerinti járási hivatalok Hatósági, vagy Hatósági és 

Gyámügyi Osztályain kérhetnek felvilágosítást a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 

honlapján található elérhetőségek valamelyikén. 

 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

